
O VLCÍCH A ZABEZPEČENÍ 
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 

PŘEHLEDNĚ

Pohotovostní linky
Pro rychlé šetření škod na hospodářských 
zvířatech zřídila Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR pro chovatele pohotovostní 
linky, které fungují i ve dnech pracovního 
volna a také mimo území chráněných 
krajinných oblastí (nikoli však v národních 
parcích).

Regionální pracoviště AOPK ČR  
a pohotovostní linky 
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¢  území NP/CHKO 
bez pohotovosti AOPK

¢¢ ostatní CHKO
¢ RP SCHKO Slavkovský les
¢ RP SCHKO České středohoří
¢ RP Liberecko
¢  RP SCHKO Kokořínsko - 

Máchův kraj
¢ RP SCHKO Český les

¢ RP Jižní Čechy
¢ RP SCHKO Ždárské vrchy
¢ RP Východní Čechy
¢ RP Olomoucko
¢ RP SCHKO Poodří
¢ RP SCHKO Beskydy
¢ RP SCHKO Bílé Karpaty
l  RP Střední Čechy
l  RP Jižní Morava

www.navratvlku.cz



Na www.navratvlku.cz se dozvíte:
1   jak dobře zabezpečit 

stáda hospodářských 
zvířat.

2   jak na toto 
zabezpečení získat 
až 100% dotaci.

3   jak žádat o náhradu 
škody, pokud vlk 
vaše zvířata napadl 
(zjištěnou škodu je 

nutné nahlásit do 
48 hodin orgánu 
ochrany přírody).

4   zda jsou ve vašem 
okolí evidovány škody 
na hospodářských 
zvířatech.

5   jak vlci žijí, odkud 
k nám přišli a proč 
jsou v přírodě důležití.

Víte, že:
… nedostatečně zabezpečená stáda jsou 
pro vlky lákadlem? Může se pak stát, že se 
na tato zvířata tzv. naučí. Navštěvovat pak 
mohou stejná místa u stejného chovatele.

…. nejlepším zabezpečením hospodářských 
zvířat je elektrický ohradník společně 
s pasteveckými psy a jiná organizace pastvy?

… spatřit vlka ve dne nemusí být 
zvláštností? Může se objevit i v okrajových 
částech obcí, zejména pokud tam nachází 
snadný zdroj potravy, nebo místo navazuje na 
lesní komplex. 

… pokud se pohybujete v dopravním 
prostředku, vlk vás nevnímá jako člověka? 
Může se proto přiblížit na krátkou vzdálenost 
a dokonce vás chvíli pozorovat.


